
Uchwata N r LlIi/1244/2017 

Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie wynajmu lokalu uzytkowego potozonego w budynku 23A przy ul. Ks. J. Jatowego 

w Rzeszowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 

(Oz. U. 2017 r., poz. 1875 z pOl. zm.) i art. 13 ust.l oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. 0 gospodarcze nieruchomosciami (Oz. U. 2016 r., poz. 2147 z pOln. zm.) 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

Wyraza si~ zgod~ na wynajem Firmie Budowlano ustugowej AKRO Sp. z 0.0. z siedzibq: 35-010 

Rzeszow, ul. Ks. J. Jatowego 23A, na czas nieoznaczony, lokalu uzytkowego 0 pow. 83,11 m2 

opisanego jako pomieszczenia nr A-8.1, A-8.2, A-8.3, A-8.4, A8.5 i A-9.1 oraz 9,84 m2 

pomieszczen wspolnych opisanych jako A-8.6 i A-9.2 w zatqczniku nr 1 do niniejszej Uchwaty, 

potozonych w budynku oznaczonym nr 23 A przy ul. Ks. J. Jatowego w Rzeszowie na dziatce 

nr 869/19 obr. 207, opisanego w ksi~dze wieczystej nr RZlZ/00016164/8 stanowiqcego 

wtasnosc Gminy Miasto Rzeszow. 

§2 

Wyraza si~ zgod~ na odstqpienie od obowiqzku przetargowego trybu zawarcia umowy 

wynajmu lokali okreslonych w § 1 niniejszej uchwaty. 

§3 

Wykonanie uchwaty powierza si~ Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§4 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

P rzewod n iczqcy 

Rady Miasta Rzeszowa 

~~e(. 
Andrz~j Dec 
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Uzasadnienie 

Przedstawiony w uchwale lokal byt dotychczas dzierzawiony na podstawie umowy 

zawartej na czas oznaczony zgodnie z Uchwatq Nr 11/31/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 

18 grudnia 2014 r. w sprawie wyrazenia zgody na wynajem lokali uzytkowych na okres 

kolejnych 3 lat oraz na odstqpienie ad przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 

Biorqc pod uwag~ fakt, ze lokal zostat przez Najemc~ zagospodarowany i jest w spos6b 

odpowiednio utrzymany oraz najemca nie zalega z ptatnosciami czynszu, proponuje 

si~ zawarcie kolejnej umowy na czas nieoznaczony z dotychczasowym Najemcq, co pozwoli 

mu na dalsze prowadzenie dziatalnosci, a Gminie zapewni przychody z tytutu czynszu najmu 

i podatku ad nieruchomosci . 
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